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Krtačni stroji 
Odlični stroji z vajlčnimi ščetkami za mokro čiščenje 

in poliranje trdih in tekstilnih tal 
 

 

 

 šamponiranje, pobiranje 

umazane vode in poliranje 

 naprej in nazaj 

 do roba 

 pod posteljo 

 razčesavanje tekstillnih vlaken 

 s paro 
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Posebne značilnosti stroja 

 Trije načini dela: šamponiranje, šamponiranje s pobiranjem in poliranje. 

 Čiščenje naprej in nazaj zaradi simetričnosti stroja in ročaja, ki ga lahko spustite v 

obe smeri. 

 Čiščenje do roba s ščetkami, ki so na robovih stroja po treh stranicah stroja. 

 Z nagibnim ročajem lahko očistite po kotih in pod posteljo in 

mizami in to celo brez obračanja stroja. 

 Čiščenje tudi težko dostopnih mest, vse do roba (do zaklučnih 

letev). 

 Dve veliki nasprotno rotirajoči ščetki 

 Čistilna razstopina se dozira enoakomerno za vsako ščetko 

 Sistem za zbiranje nečistoč iz obeh ščetk na sredini stroja 

 Rezervoar za umazanijo enostavno izpraznete 

 Avtomatski sistem električne zaščite 

 Čiščenje preprog z edinstvenim načinom razčesavanja 

 Čiščenje s paro, za odstranjevanje trdovartnih umazanij in 

osvežitev tekstilnih vlaken 

 

Kako krtačni stroj deluje 

 

Stroj se avtomatsko vklopi ko spustite 

ročaj v delovni položaj. Z ročico dozirate 

čistilno razstopino. Cilindrični ščetki 

izščetkata umazanijo ter jo preko sistema 

prenosnega traku skranjujeta v rezervoar 

za umazano vodo, ki je lociran centralno 

in ga enostavno izpraznete. Za ustavitev 

čiščenja le dvignete ročaj v navpično 

lego. 

Visoka tehnologija za čiščenje 

vseh površin 

Sistem omogoča najenostavnejše 

temeljno čičenje in sušenje vseh vrst 

podlag. Ostranjuje suhe in tekoče 

nečistoče. Stroji šamponirajo, krtačijo, 

dezinficirajo in sušijo tudi neravno 

podlago. 

Stroj je uporabniku prijazen. Kompakten 

dizajn, simetrični položaji ščetk in 

rezervoarja in motor na sredini stroja 

naredijo stroj utavnotežen in ga lahko 

upravljate z eno roko. 

S postavitvijo ščetk ob rob stroja, stroj 

očisti do robov in tudi v kotih. 

Čiščenje z vročo paro 

S pomočjo več šob za paro stroj čisti, 

sterilizira, šamponira, in osuši vse vrste 

podlag. Para visoke temperature se prši 

direktno na tla, s čemer ta odstrani tudi 

najtrdovratnejšo umazanijo. Sistem je 

posebej primeren za čiščenje tekstilnih 

tal, ker tekstilnim vlaknom povrne 

svežino.  

Profesionalno 

čiščenje 
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Ščetke 

Priložene univerzalne sive ščetke so 

primerne za vse tipe tal. Opcijsko imate 

na voljo specializirane ščetke. 

Transportni voziček 

 

Vinyl 

Les 

Šport 

Varnostna tla 

Profilirana guma 

Profiilrana 

keramika 

Naravni kamen 

Flotex  

Preproge 
 

Tehnični podatki 

Model stroja  340 420 620 

Dolžina mm 340 430 430 

Širina mm 340 430 620 

Višina: mm 240 240 240 

Masa praznega stroja kg 22 26 36 

Volumen čistilna razst. L 4,2 6 9,5 

Volumen umazana voda: L 2,8 3,5 5,5 

Delovna širina mm 280 350 550 

Premer ščetk mm 100 100 100 

Širina ščetk mm 280 350 550 

Priklučna napetost V/Hz 220-240/50 

Izolacijski razred  1 

Moč W 1100-900 1250 1480-1900 

Teoretična zmogljivost do m²/h 180 350 550 

Tehnične spremembe pridržane 

Tehnični podatki čiščenje s paro – spremembe 

Stroji za čiščenje s paro so opremljeni z grelcem, dodatno črpalko, 

razpršilcem za paro. Spremenjen je sistem rezervoarjev, ki omogoča 

čiščenje s paro kot tudi šamponiranje brez pare. 

Model stroja  340 420 

Volumen čistilna razst. L 2,1 3 

Širina pršenja pare mm 250 330 

Trajanje pare min 60 90 

Moč grelca W 1500 1500 

Moč črpalke za paro W 16 16 

Tehnične spremembe pridržane 

Čiščenje pod 

posteljo  

Čiščenje s paro 
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